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Zápisnica  
z 9. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  08. júna 2020.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci :Ing. Miroslav Hudec , Ján Bazovský, 

                           Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj  

                           Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková   

                             

Neprítomní: Barbora Sitárová,   Kontrolórka obce : Ing. Slávka Čerpáková        

Ďalší prítomní:   

Verejnosť: Jozef Kalmár 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2019 
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2019 
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 

2019 
7. Správa o inventarizácii majetku obce Dolné Strháre  
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2019  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2/2020 
10. Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 
11. Prerokovanie žiadosti o predaj časti pozemku v oblasti Koprovnica v prospech 

žiadateľa  
12. Rôzne 
13. Uznesenia  
14.  Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva  otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce.  Privítala 

všetkých prítomných poslancov , hostí a verejnosť . Ospravedlnila neprítomnú  hlavnú 

kontrolórku obce. Nakoľko sa posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva konalo 11. 

februára , vysvetlila dôvod , nekonania zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Nariadením 

Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR zo dňa 

11.03.2020 a pandémie COVID -19 bol vydaný zákaz zhromažďovania. V súčasnosti je 

zhromažďovanie povolené pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení .  

Starostka obce skonštatovala, že prítomní sú  poslanci  v počte 4 a OZ je uznášania schopné. 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia.   
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PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2019 
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2019 
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok     
     2019 
7. Správa o inventarizácii majetku obce Dolné Strháre  
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2019  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2/2020 
10. Prerokovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 
11. Prerokovanie žiadosti o predaj časti pozemku v oblasti Koprovnica v prospech   
       žiadateľa  
12. Rôzne 
13. Uznesenia  
14.  Záver 

 
Uznesenie č. 83 /2020 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   4   / Ing. Miroslav Hudec,  Ján Bazovský ,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj,  Dušan Lukaj    / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0              

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrhy poslancov: 

 

- ..................................................     - doplniť bod  

Predložený program rokovania bol schválený bez zmien. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj 

Návrhová komisia:         Ján Bazovský , Dušan Lukaj  

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

Uznesenie č. 84 /2020 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Dušan Lukaj    – predseda návrhovej komisie .  

Ján Bazovský        - člen návrhovej komisie ,  

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú                  
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              overovateľov zápisnice Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj 

 

Hlasovanie:                     za:       4    /  Ing. Miroslav Hudec, Ján  Bazovský,  

                                                              Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo  prijaté.                 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starostka obce konštatovala , že žiadne z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ 

nemalo ukladaciu časť .   

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 85 /2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec,Ján Bazovský,   

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2019 

Návrh na schválenie záverečného účtu obce Dolné Strháre za rok 2019  predložila starostka 

obce. Záverečný účet obce bol  zákonom v stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli aj 

na webovej stránke obce . Poslanci sa oboznámili so záverečným účtom v predstihu. 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu – predložila  hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka 

Čerpáková, s odporučením obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce Dolné Strháre za 

rok 2019 schváliť bez výhrad. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 86/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

    stanovisko hlavného kontrolóra k  Záverečného účtu za rok 2019 

 

b) schvaľuje   

   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Dolné Strháre za rok 2019  bez výhrad. 
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c) schvaľuje  

    1. schodok  rozpočtu v sume 2 659,69 EUR,  zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a      

        b)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene    

        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

    2. schodok rozpočtu  vo výške 2 659,69 EUR  vykryť prostriedkami z minulých rokov. 

 
Hlasovanie:                     za:           4       /  Ing . Miroslav Šamaj , Ján  Bazovský,  

                                                                    Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                                

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0             

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  5. Prerokovanie Výročnej správy obce Dolné Strháre za rok 2019 
Starostka predniesla Výročnú správu  obce Dolné Strháre za rok 2019 . Výročná správa  obce 

je  zverejnená na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce .  
Poslanci sa oboznámili s Výročnou správou obce Dolné Strháre za rok 2019 a zobrali ju na 

vedomie .   

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.87/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
Výročnú správu obce Dolné Strháre  za rok 2019 

 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                   Dušan  Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                        nehlasovali:    0                          

                                        neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
K bodu 6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia    

obce   za rok   2019 

Starostka obce predložila vypracovanú správu nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky a hospodárenia obce za rok 2019.   Po prečítaní správy neboli žiadne pripomienky 

k jej obsahu .  Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú Správu nezávislého 

audítora z overenia účtovnej závierky a Hospodárenia obce za rok 2019.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 88 /2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
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berie  na vedomie  

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2019  

Hlasovanie:                     za:  4        / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                           Dušan Lukaj ,   Ing. Miroslav Šamaj / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                        nehlasovali:  0                          

                                       neprítomní pri hlasovaní:   0    

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 
 
K bodu 7. Správa o inventarizácii majetku obce Dolné Strháre  

V zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve , v znení neskorších predpisov a 

podľa čl. 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre a Internej 

smernici o inventarizácii majetku a záväzkov obce ,  má obec povinnosť vykonávať 

inventarizáciu peňažných prostriedkov a inventarizáciu ostatného majetku , záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce ku koncu účtovného obdobia .  Na základe príkazu 

starostky  na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov a inventarizácie ostatného 

majetku  , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku koncu účtovného obdobia zo 

dňa11.12.2019  bola vymenovaná   Inventarizačná komisia  /IK/ v zložení: 

 predseda IK  Dušan Lukaj  

 člen IK         Ing. Miroslav Šamaj   

 člen IK         Ing. Soňa Sláviková 

Správu o výsledkoch inventarizácie  k 31.12.2019  predložil predseda inventarizačnej komisie 

Dušan Lukaj. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 89/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie  na vedomie  

Správu o výsledkoch inventarizácie peňažných prostriedkov a inventarizácie ostatného 

majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Dolné Strháre k 31.12.2019 

 

Hlasovanie:                     za:           4       /  Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj, Ján Bazovský,           

                                                                    Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

   Uznesenie bolo prijaté 

K bodu  8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2019  

Z dôvodu dodržania zákona bola predložená správa o plnení KPSS za rok 2019  . Poslanci sa 

oboznámili s predloženou správou . 

Návrhy poslancov: bez pripomienok 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 90/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods.4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie   

 Správu o plnení úloh KPSS za rok 2019       

  

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                    Dušan Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2/2020  

 

Plán kontrolnej činnosti vypracovala a predložila kontrolórka obce Ing. Čerpáková. Po 

prečítaní  nebol podaný žiadny návrh na doplnenie , návrh sa schválil v predloženej podobe.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 91/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje   
návrh kontrolnej činnosti na obdobie 2/ 2020 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                    Dušan  Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 10. Prerokovanie žiadosti organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na    

rok 2020 

Podľa VZN 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce mali záujemcovia možnosť 

predložiť žiadosti do 15. marca . Žiadosti , ktoré boli doručené do podateľne obecného úradu 

sú : OZ Kostolisko – verejnoprospešný účel  

Poslanci OZ sa oboznámili s predloženou žiadosťou. 

Po poskytnutých informáciách o daňových prognózach vývoja podielu  z výnosu DPFO pre 

samosprávy v rokoch 2020-2023 sa  predpokladá  z dôvodu pandémie koronavírusu  , že 

nastane pokles na podielových daniach vo výške 10%. Po preskúmaní  rozpočtu obce na rok 
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2020  a výdavkov obce , sa poslanci OZ rozhodli dotáciu v roku 2020 neposkytnúť, nakoľko 

obec bude musieť v čo najvyššej miere znížiť svoje výdavky.  

Návrhy poslancov:   

   

Uznesenie č. 92/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 zamieta   

pridelenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre OZ Kostolisko  

 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                  Dušan Lukaj,  Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 11. Prerokovanie žiadosti o predaj časti pozemku v oblasti Koprovnica 

v prospech žiadateľa  

Starostka obce predložila žiadosť o odkúpenie časti pozemku , ktorá bola doručená dňa 

14.2.2020 konateľom spoločnosti Mondis s.r.o. , pánom Mondokom . Žiada o odkúpenie časti 

parciel, ktoré sa nachádzajú v okolí nehnuteľnosti , ktorej je spoločnosť vlastníkom. Žiada 

pozemky oddeliť geometrickým plánom na výmery 189m² a 271m². Navrhuje uplatnenie 

dôvodu hodného osobitného zreteľa .    

Návrhy poslancov:  - cena sa bude odvíjať od znaleckého posudku s možnosťou navýšenia 

o poplatky   

- osloviť aj ostatných majiteľov susedných chát a ponúknuť možnosť odkúpenia časti 

parciel vo vlastníctve obce, ktoré sú v blízkosti ich nehnuteľností  , nakoľko 

zostávajúce pozemku sú svojou výmerou v budúcnosti nepredajné 

 

 

Uznesenie č. 93/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie    

žiadosť o odkúpenie časti pozemkov v chatovej oblasti Koprovnica pre spoločnosť  

Mondis s.r.o. 

b) odporúča  

informovať  majiteľov priľahlých nehnuteľností o možnosti odkúpenia pozemkov  

 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                  Dušan  Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:              

Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 12. Rôzne  

Starostka obce : 

 

- Predložila návrh na predĺženie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov 

patriacich obci Dolné Strháre zaslanej PD Suché Brezovo – veľký Lom  

Návrhy poslancov:   

- Po oboznámení sa s podmienkami zmluvy , predloženú zmluvu schválili 

 

 

Uznesenie č. 94/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje    

návrh zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce 

 

 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                  Dušan  Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

- Predložila na prerokovanie  návrh spôsobu  využívania služobného auta  a  účtovania 

pracovných ciest. Predložila návrh smernice o používaní služobného auta .  

Návrhy poslancov:   

- Navrhli vypracovávať záznam o prevádzke vozidla , s ostatným obsahom smernice 

súhlasili.  

 

Uznesenie č. 95/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 Schvaľuje    

Smernicu o používaní služobného osobného motorového vozidla 

 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                   Dušan Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 
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Navrhla poslancom OZ prerokovať a schváliť riešenie obecných podujatí , ktoré boli 

plánované v roku 2020, nakoľko je súčasná situácia v súvislosti s epidémiou COVID 19 

neistá. Tiež uviedla , že žiadaná dotácia z BBSK z dôvodu aktuálnej situácie ako bolo 

oznámené nebude pridelená, nakoľko nie je možné usporiadať hromadné podujatie. 

Návrhy poslancov:   

- Navrhli zrušiť všetky plánované podujatia v obci . Seniorom v mesiaci október 

a deťom na Mikuláša pripraviť balíčky , ktoré sa im doručia do domácností .  

 

 

Oboznámila prítomných s aktuálnym čerpaním rozpočtu . Tiež poukázala na daňové prognózy 

predpokladajúce pokles HDP . / čerpanie rozpočtu a daňová prognóza /  

 

  

   

O slovo sa prihlásil Jozef Kalmár , ktorý sa informoval o možnosti odstránenia panela , ktorý 

je umiestnený v koryte rieky v obci Horné Strháre a bráni tak pretekaniu väčšieho množstva 

vody do obci Dolné Strháre.  

- Starostka obce informovala , že záležitosť sa riešila v minulosti . Na jej podnet sa 

vyčistilo a upravilo okolie miesta stavidiel. Opätovne vyzve vodohospodárov 

na  pravidelné čistenie .   

 

 

  Uznesenie č. 96/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 a/ruší    

Spoločenské a športové podujatia v obci plánované v roku 2020 

 

b/ berie na vedomie  

- Informácie o čerpaní rozpočtu obce  

- Informácie o daňových prognózach na rok 2020 

- Informáciu o situácii v koryte Ramena Starej rieky  

 

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec,  

                                                                  Dušan  Lukaj,  Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

          

   

K bodu 13. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  
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K bodu  14. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18,00  hod. 

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková  

 

 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Miroslav Hudec                                     .......................................... 

                         

                         Ing. Miroslav Šamaj                                       .......................................... 

                                                                                               

 


